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Gestió i Mercats de la Comunicació
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Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OT 0 1

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

Haver cursat estudis de llicenciatura o de grau en ciències socials, humanístiques o informàtica

Objectius

1. Conèixer les dinàmiques dels mercats de la indústria de la comunicació i el paper que té en aquesta les
tècniques de gestió empresarial

2. Comprendre que el funcionamient i les dinàmiques de les empreses de comunicació estan generades en el
temps per agents, relacions socials, estratègies polítiques, económiques, tecnològiques, necessitats,
interessos, accions racionals i que tenen un naturalesa reactiva respecte als paràmetres del context en que es
situen.

Competències

Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació
social a fi de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives
Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar
idees de manera original, sovint en un context de recerca
Desenvolupar projectes de recerca sobre l'economia de la comunicació.
Generar idees i solucions innovadores i competitives en relació a la gestió de mitjans de comunicació.
Identificar els factors específics de la gestió d'empreses de comunicació.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.

Reconèixer i identificar els aspectes polítics i socials i la relació que tenen amb la gestió de mitjans de
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Reconèixer i identificar els aspectes polítics i socials i la relació que tenen amb la gestió de mitjans de
comunicació i les dinàmiques dels mercats de la comunicació.
Reconèixer l'abast i l'aplicació dels principis econòmics en el funcionament de la indústria de la
comunicació
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

1. Establir els fonaments de la gestió empresarial de les diferents activitats de la comunicació des d'una
perspectiva que consideri tant les especificitats de les empreses com la posició que ocupen en en el seu
context macroeconòmic i industrial. Conèixer aquests entorns és el fonament de qualsevol innovació que
portin a terme els emprenedors. L'anàlisi de les empreses de comunicació s'ha de completar, a més a més,
amb els fonaments de: la gestió de màrqueting, la gestió de producció i la gestió financera.

2. Anàlis de les transformacions estructurals en la indústria de la comunicació: transformacions tecnològiques,
polítiques, econòmiques i culturals.

3. Estratègies de gestió en les empreses de mitjans de comunicació: desenvolupament de nous models de
negoci.

En la dinàmica de continguts, es tindrà en compte la perspectiva de gènere.

Metodologia

1. Classes teòriques interactives

2. Estudi de casos d'estratègies d'empreses de comunicació

3. Lectura

4. Tutories

5. Realització de treballs

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 30 1,2 2, 3, 6, 8

Tipus: Supervisades

Realització treballs per a l'avaluació del curs 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Lectures, realització de treballs 105 4,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

1. Avaluació dels treballs d'anàlisi de casos 50%

2. Presentacions a l'aula dels anàlisis de casos 30%

3.-Diversitat de pràctiques a classe 20%
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3.-Diversitat de pràctiques a classe 20%

Pel que fa a la reavaluació, l'alumnat que no superi l'assignatura realitzarà una prova final que consistirà en un
test teòric (50%) i una part pràctica (50%). Aquesta prova es realitzarà en el període de reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació del treball 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pràctiques de laboratori 30% 0 0 4, 5, 6, 7

Treball de fi de mòdul 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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